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1. ZAKRES I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

    2.1  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samojezdnego wozu paszowego.

2.2  Dostawa  samojezdnego  wozu  paszowego nastąpi  na  miejsce  wskazane  przez    
 Zamawiającego transportem i na koszt Wykonawcy. 

2.3  Miejsce dostawy Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie 64. 

2.4  Zakup obejmuje: zakup samojezdnego wozu paszowy który powinien spełniać następujące 
parametry:

-      Silnik:  TIER IV  4 cylindry, 4 zawory na cylinder;
-     Moc silnika  nominalna nie mniejsza niż 170 KM;
-     Chłodzenie cieczą;
-     Rewers chłodnicy silnika; 
-     Napęd kół hydrostatyczny;
-     Blokada dyferencjału
-     Napęd ślimaków hydrostatyczny;
-     System mieszania poziomy  max. 2 ślimaki;
-     Średnica ślimaków min. 750 mm
- Przekładnia  bezstopniowa;
- Prędkość jazdy nie mniejsza niż 15 km/h;
- Pojemność skrzyni nie mniejsza niż 11m3;
- Długość maszyny do 9000 mm;
- Szerokość maszyny do 2200 mm;
- Wysokość maszyny do 2600 mm;
- Dwie osie skrętne;
- Ogumienie nie mniejsze niż 285/70 R19,5
- Wanna (zbiornik) mieszająca TMR ze stali inox;
- Kabina operatora z lewej strony;
- Kabina ogrzewana i wentylowana;
- Lewostronny podajnik paszy;
- Regulowana wysokość podajnika paszy;
- Płynna regulacja prędkości podajnika paszy z kabiny operatora;
- Programowalny elektroniczny system wagowy;
- Oprogramowanie do zarządzania TMR z pamięcią przenośną;
- Frez załadowczy szerokość nie mniejsza niż 1500 mm:
- Wysokość pracy frezu nie mniejsza niż 4700 mm;
- Sieczkarnia umieszczona za frezem ładującym;
- Magnes umieszczony na wysypie, napędzany hydraulicznie;
- Zestaw minimum trzech kamer z ekranem w kabinie operatora;
- Automatyczne centralne smarowanie;
- Podgrzewane lusterka operatora lewe i prawe;
- Okno w zbiorniku do załadunku  pasz i premiksów;
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- Wskaźnik poziomu paliwa
- Wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej;
- Wskaźnik liczy obrotów silnika;
- Wskaźnik liczby godzin pracy maszyny;
- Oświetlenie umożliwiające poruszanie się po drogach;
- Drabina inspekcyjna.


